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1 610508 คุณากร เทพยหุะ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 40 100.00 ดีเลิศ

2 157057 จักรภัทร สมศรี ม.5 พิชญศึกษา นนทบุรี 40 100.00 ดีเลิศ

3 157025 วชัรพงษ์ วงษ์ปาน ม.5 ระยองวทิยาคม ระยอง 40 100.00 ดีเลิศ

4 157059 ภูณัช เจริญสุข ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 40 100.00 ดีเลิศ

5 157005 เพชรเงิน เดชอุดมวฒันา ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 40 100.00 ดีเลิศ

6 157013 พันธวฒัน์ เยาวน์ุน่ ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 40 100.00 ดีเลิศ

7 157061 สหราช แก้วจันทร์ ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 40 100.00 ดีเลิศ

8 157002 สรภัสทร์ ธรีุ ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 40 100.00 ดีเลิศ

9 157112 ปภังกร วงศ์โสภา ม.5 สุราษฎธานี สุราษฎธานี 40 100.00 ดีเลิศ

10 157022 อัครวนิท์ ชอบศิลประกอบ ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 39 97.50 ดีเลิศ

11 157006 ภูมิฐาณณ์ เจริญชัยสมบัติ ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 39 97.50 ดีเลิศ

12 157016 เมธาสิทธิ ์บุญประเสริฐ ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 39 97.50 ดีเลิศ

13 157003 สรัล พิมพิเศษ ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 39 97.50 ดีเลิศ

14 157087 พลณวฒัน์ สอนสุข ม.5 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา 39 97.50 ดีเลิศ

15 157109 ณัฐภัทร พุทธปัญโญ ม.5 ร้อยเอ็ดวทิยาลัย ร้อยเอ็ด 39 97.50 ดีเลิศ

16 640177 ชิษณุวงศ์ ล าดวน ม.5 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 39 97.50 ดีเลิศ

17 640708 ธนภัทร รักษายศ ม.5 สาธติเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช 39 97.50 ดีเลิศ

18 640731 สิรภพ ลุมภักดี ม.5 มุกดาหาร มุกดาหาร 39 97.50 ดีเลิศ

19 640284 สพลดนัย จินดาเจีย่ ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 39 97.50 ดีเลิศ

20 157036 สุรภัสสร์ ดาราสูรย์ ม.5 สาธติมศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 38 95.00 ดีเลิศ

21 157038 นันธวฒัน์ กมลรัตน์ ม.5 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพ 38 95.00 ดีเลิศ

22 157054 มัน่คง ไผ่วงษ์ ม.5 พระแม่มารีสาทร กรุงเทพฯ 38 95.00 ดีเลิศ

23 157004 คุณาธปิ หมุนสนิท ม.5 ศรียาภัย ชุมพร 38 95.00 ดีเลิศ

24 157019 ภูริพัฒน์ ตาดไธสง ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 38 95.00 ดีเลิศ

25 157086 นิติธร ก าลังมาก ม.6 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 38 95.00 ดีเลิศ

26 640191 พัฒนากร  สีดาแก้ว ม.5 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 38 95.00 ดีเลิศ

27 620046 ฐิติพัฒน์ มณฑา ม.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 38 95.00 ดีเลิศ

28 640021 ปุริม กุลบุตรดี ม.6 พลูตาหลวงวทิยา ชลบุรี 38 95.00 ดีเลิศ

29 640720 รณกฤต วงค์ปิน่แก้ว ม.4 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 38 95.00 ดีเลิศ

30 157031 กิตตินันท์ การุญ ม.6 พลูตาหลวงวทิยา ชลบุรี 37 92.50 ดีเลิศ

31 157007 ปุณณภพ ฤาชา ม.5 สระเเก้ว สระเเก้ว 37 92.50 ดีเลิศ

32 157050 ชิษณุพงศ์ โขวฒันชัย ม.5 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 37 92.50 ดีเลิศ

33 157042 ณัฐพล เพ็ชร์รักษ์ ม.5 วนิิตศึกษา ลพบุรี 37 92.50 ดีเลิศ

34 157026 ธนภัทร มีพรหมดี ม.5 ขอนแก่นวทิยายน ขอนแก่น 37 92.50 ดีเลิศ

35 157043 ธรีะศักด์ิ เตชประสพชัย ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 37 92.50 ดีเลิศ

จังหวัด
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36 157053 เสฎฐวฒิุ ส าราญใจ ม.5 พิชญศึกษา นนทบุรี 37 92.50 ดีเลิศ

37 157078 ณัฐนรินทร์ แก้วปัดชา ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 37 92.50 ดีเลิศ

38 157106 ธนกร ศิริบูรณ์ ม.5 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี 37 92.50 ดีเลิศ

39 157088 นาธาน หลุยเจริญ ม.5 พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพ 37 92.50 ดีเลิศ

40 640697 พีรเดช แหวนทอง ม.4 ปทุมเทพวทิยาคาร หนองคาย 37 92.50 ดีเลิศ

41 640715 ภูมิพัฒน์ ไชยศรัญวชิญ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 37 92.50 ดีเลิศ

42 157030 นภสินธุ ์คงธติิณัฐณรงค์ ม.5 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 36 90.00 ดีเลิศ

43 157083 วรากร กาญจนแพทยน์ุกูล ม.6 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 36 90.00 ดีเลิศ

44 157084 กิตติธชั มาชู ม.5 มหาวชิราวธุ สงขลา 36 90.00 ดีเลิศ

45 157107 ภูธเนศ ฤทธิท์อง ม.6 อรัญประเทศ สระแก้ว 36 90.00 ดีเลิศ

46 157110 จีรัฐตินิน  ไชยวงศ์ ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 36 90.00 ดีเลิศ

47 640164 ศุภกร ฝ้ายขาว ม.5 ปทุมเทพวทิยาคาร หนองคาย 36 90.00 ดีเลิศ

48 157018 พุฒิพงศ์ มหาธรรม ม.6 สาธติขอนเเก่น ขอนเเก่น 35 87.50 ดีเลิศ

49 157034 เอก ศักด์ิ  ธรีะ พิทยาตระกูล  ม.6 มารียว์ทิยา นครราชสีมา 35 87.50 ดีเลิศ

50 157080 ณัฐภัทร ยอดเชือ้ ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 35 87.50 ดีเลิศ

51 640707 นิธวิทิย ์โภคินนิธโิชค ม.5 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 35 87.50 ดีเลิศ

52 640713 พีรภาส ธรรมมา ม.4 ทานตะวนัไตรภาษา สมุทรสาคร 35 87.50 ดีเลิศ

53 157021 คุณานนต์ แก้วศรีหาวงศ์ ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 34 85.00 ดีเลิศ

54 157066 ชินาวฒัน์ พรหมชาติ ม.5 สาธติเทศบาลวดัเพชจริก นครศรีธรรมราช 34 85.00 ดีเลิศ

55 157032 วฒิุไชย ไชยทุม ม.5 ร้อยเอ็ดวทิยาลัย ร้อยเอ็ด 34 85.00 ดีเลิศ

56 157093 ศุภณัฐ ปัน้เกล้า ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 34 85.00 ดีเลิศ

57 620047 ธนภัสสร์ แผ่วฒันโรจน์ ม.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 34 85.00 ดีเลิศ

58 640698 เมธ ีคูณศรี ม.4 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 34 85.00 ดีเลิศ

59 640695 ประนาพันธ ์ชัยชมภู ม.5 ปทุมเทพวทิยาคาร หนองคาย 34 85.00 ดีเลิศ

60 640681 ลิขิต แสงแก้ว ม.6 ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ 34 85.00 ดีเลิศ

61 157011 เกียรติศักด์ิ เจือจาน ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 33 82.50 ดีเลิศ

62 157012 วสุ งามเนตร ม.5 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 33 82.50 ดีเลิศ

63 157028 ศุภวชิณ์ พอสม ม.5 ทานตะวนัไตรภาษา สมุทรสาคร 33 82.50 ดีเลิศ

64 157063 เตชิต สมศักด์ิ ม.5 สาธติเพชรจริก นครศรีธรรมราช 33 82.50 ดีเลิศ

65 157017 รชต ศิริโอภา ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 33 82.50 ดีเลิศ

66 157075 พัทธดนัย พุม่ยอ้ย ม.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 33 82.50 ดีเลิศ

67 157056 ชณชล คุ้มครอง ม.5 วเิชียรมาตุ๓ ตรัง 33 82.50 ดีเลิศ

68 157092 คณาธปิ พิสัยวรกุล ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 33 82.50 ดีเลิศ

69 157081 ชัยทัต  นาคสุข ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 33 82.50 ดีเลิศ

70 157102 พตศนัย  ศรีบุตรา ม.6 สมุทรสาคร 33 82.50 ดีเลิศ

71 640718 วงศกร ศิริพัชรางกูร ม.5 สิริรัตนาธร กรุงเทพ 33 82.50 ดีเลิศ

72 640186 วภิู เยน็วฒันา ม.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี 33 82.50 ดีเลิศ

73 600880 ณัฐดนัย ดวงบุญ ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 33 82.50 ดีเลิศ

74 157020 จุลจักร ศรีบุญตา ม.6 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพ 32 80.00 ดีเลิศ
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75 157046 จิรฐา วาจามัน่ ม.5 บดินทรเดชา2 กรุงเทพ 32 80.00 ดีเลิศ

76 157064 ยธุทกัญ เนตรนุช ม.5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพ 32 80.00 ดีเลิศ

77 157100 ปิยะพงษ์ ละเลิศ ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 32 80.00 ดีเลิศ

78 157111 กฤตบดินทร์ สีหานู ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 32 80.00 ดีเลิศ

79 620517 กฤตดิฐ ดาวกระจาย ม.4 สาธติ มศว ประสานมิตร กรุงเทพ 32 80.00 ดีเลิศ

80 620968 กิตติศักด์ิ ศรีทองพิมพ์ ม.4 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 32 80.00 ดีเลิศ

81 157048 วชิระภรณ์ ชูเพชร ม.5 เตรียมวทิยพ์ัฒนา กทม. 31 77.50 ดีเลิศ

82 157015 นภัสพล ยาวะสิทธิ์ ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 31 77.50 ดีเลิศ

83 157035 ณัฐรักษ์ ปรีดาผล ม.5 เตรียมวทิยพ์ัฒนา กรุงเทพมหานคร 31 77.50 ดีเลิศ

84 157090 ศุภากร  มหายศนันท์ ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 31 77.50 ดีเลิศ

85 157089 ศุภณัฐ  กลัมพสุต ม.5 31 77.50 ดีเลิศ

86 157091 ยศวริศ คมสินธุ์ ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 31 77.50 ดีเลิศ

87 157094 สิทธา แยม้แสง ม.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 31 77.50 ดีเลิศ

88 640689 อานันท์ พรมสี ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 31 77.50 ดีเลิศ

89 640686 เอเซีย เสาวภา ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 31 77.50 ดีเลิศ

90 640726 ภูมิรพี จรูญนนทิน ม.5 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ 31 77.50 ดีเลิศ

91 601347 ธรีสิทธิ ์อินทรโยธนิ ม.5 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพ 31 77.50 ดีเลิศ

92 157060 ชลิตพล  กิจเถกิง ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 30 75.00 ดีเลิศ

93 157008 พัชรพล เกษา ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

94 640226 อุกฤษณ์ มนตรี 30 75.00 ดีเลิศ

95 157033 ธนรักษ์ บัวเนียม ม.5 ทานตะวนัไตรภาษา สมุทรสาคร 29 72.50 ดีเลิศ

96 157070 วศิรุต เหลนเพ็ชร  ม.5 อบจ.กระบี่ กระบี่ 29 72.50 ดีเลิศ

97 157067 ศุภกิตต์ิ คงหนู ม.5 มหาวชิราวธุ จ.สงขลา สงขลา 29 72.50 ดีเลิศ

98 640315 กววีธัน์ จันทร์เจือมาศ 29 72.50 ดีเลิศ

99 640704 อภิชาติ ทิพยบ์ ารุง ม.5 เทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี ปทุมธานี 29 72.50 ดีเลิศ

100 640728 กพลเอก หมัน่อาพร ม.4 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 29 72.50 ดีเลิศ

101 157029 ณภัทร สุขประเสริฐ ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

102 157047 ปวริศ แก้วพรม ม.6 พิมายวทิยา นครราชสีมา 28 70.00 ดีเลิศ

103 157079 ณัฐวฒิุ สุ่มเนียม ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

104 157108 วรัญญู ทับทิมทอง ม.5 เลยพิทยาคม เลย 28 70.00 ดีเลิศ

105 620244 อนณ ยอดอภิกุล ม.6 เซนต์คาเบรียล กทม 28 70.00 ดีเลิศ

106 640683 ณัชพัฒน์ ศรีกลชาญ ม.4 บางปะกอกวทิยาคม กรุงเทพ 28 70.00 ดีเลิศ

107 640699 สิงหนาท ศรีแฉล้ม ม.5 สาธติเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช 28 70.00 ดีเลิศ

108 640601 ฐากร รักษาวงศ์ ม.4 สตรีวทิยา2 กรุงเทพมหาคร 28 70.00 ดีเลิศ

109 640730 ณัฐพล ด านิล ม.4 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 28 70.00 ดีเลิศ

110 640700 ณฐพงศ์ ชาญช่าง ม.5 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 28 70.00 ดีเลิศ

111 157096 เตชกฤต ชินธนเศรษฐ์ ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

112 157065 ปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กุล ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 27 67.50 ดีมาก

113 157049 นภพล  นาคสิงคราญ ม.5 ศรียาภัย ชุมพร 27 67.50 ดีมาก
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114 157041 ดนุชนัฐ ญวนมี ม.5 วนิิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ลพบุรี 27 67.50 ดีมาก

115 157052 ภาณุวชิญ์ บุญน่วม ม.5 สาธติฯจอมบึง ราชบุรี 27 67.50 ดีมาก

116 157101 ชิษณุพงศ์ เพ็งสุวรรณ์ ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 27 67.50 ดีมาก

117 157098 ภัทรพล ฤทธิท์รงเมือง ม.5 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 27 67.50 ดีมาก

118 157104 สรวชิญ์ สุวรรณโณ ม.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 27 67.50 ดีมาก

119 640722 ฐิติกร คงสุวรรณ ม.4 วนิิตศึกษา ลพบุรี 27 67.50 ดีมาก

120 640235 ปรัญชัย  สุวรรณพันธ์ ม.5 ทุง่สง นครศรีธรรมราช 27 67.50 ดีมาก

121 640684 ณภัทร โชติรัตน์ ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 27 67.50 ดีมาก

122 640428 ณัฐดนัย อ่อนค า ม.4 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 27 67.50 ดีมาก

123 157039 ณฐนนท์ เบิกบาน ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

124 157051 กัณฑ์อเนก พรมสุ ม.5 เตรียมวทิยพ์ัฒนา กรุงเทพ 26 65.00 ดีมาก

125 157095 ศิวกร ทัดช่อม่วง ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

126 620532 ณทภพ อัตพลวณิช ม.4 โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

127 640712 วธิวนิท์ ฉัตรพัชรภิญโญ ม.4 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 26 65.00 ดีมาก

128 610592 นรวฒิุ เขียวงาม ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 26 65.00 ดีมาก

129 640687 ถาวร หาญประเสริฐ ม.5 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี 26 65.00 ดีมาก

130 600848 วศิวะ ค าบาง ม.5 สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 26 65.00 ดีมาก

131 157001 ธนกฤต ศรจอน ม.5 สาธติเกษตร(พหุภาษา) ชลบุรี 25 62.50 ดีมาก

132 157071 บารเมษฐ์ แก่นทอง ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 25 62.50 ดีมาก

133 157082 ชยางกูร สายทอง ม.5 นครนายกวทิยาคม นครนายก 25 62.50 ดีมาก

134 640717 ศุภกานต์ กิมน้อย ม.5 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 25 62.50 ดีมาก

135 157069 ธนวฒัน์ โมริพันธ์ ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 24 60.00 ดีมาก

136 157014 ศุภทัต ทุมมากรณ์ ม.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 24 60.00 ดีมาก

137 157010 ปัณณวชิญ์ กิจสกุล ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 24 60.00 ดีมาก

138 157085 อดิศักด์ิ ใจสุจริต ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 24 60.00 ดีมาก

139 640685 เนติพงษ์ ระวนิู ม.5 ขอนแก่นวทิยายน ขอนแก่น 24 60.00 ดีมาก

140 157037 ชาญวทิย ์บุตรภักด์ิ ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 23 57.50 ดี

141 157045 คมชาญ ชัยเจริญศิลป์ ม.5 กศน สัตหีบ ชลบุรี 23 57.50 ดี

142 640151 ธนชาต บุญสนธิ ม.5 เสาไห้วมิลวทิยานุกูล สระบุรี 23 57.50 ดี

143 640719 ศุภกาญจน์ จันทร์วนั ม.4 ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย 23 57.50 ดี

144 611044 ชนะชัย อร่ามโภคิน ม.4 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 23 57.50 ดี

145 610901 รพีพรรณ หมอนทอง 23 57.50 ดี

146 640287 ณพล  รุ่งสมัย 23 57.50 ดี

147 157072 เดชาวตั ม่วงสังข์  ม.5 สวรรค์อนันต์วทิยา สุโขทัย 22 55.00 ดี

148 157068 ชินวตัร สีน้ าค า ม.5 ค าแสนวทิยาสรรค์ หนองบัวล าภู 22 55.00 ดี

149 157073 มนดนัย โสภัย  ม.5 ปากช่อง นครราชสีมา 22 55.00 ดี

150 157103 ธนพงษ์  วงศ์สุภา ม.5 กศน. สมุทรปราการ 22 55.00 ดี

151 640701 บรรณวตัร อ้วนสูงเนิน ม.5 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 22 55.00 ดี

152 620607 เด่นพงษ์ เจริญทรัพย์ ม.4 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 22 55.00 ดี
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153 640418 กีรติ ตุงเกษม ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 22 55.00 ดี

154 620700 จิรวฒัน์ คันธจันทร์ ม.4 สตรีวทิยา 2 กรุงเทพมหานคร 22 55.00 ดี

155 620447 เทียนศิลป์ พูนมาลัย ม.5 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 22 55.00 ดี

156 157062 อภิรักษ์ แก้วสุก ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 21 52.50 ดี

157 157024 ญาณวฒิุ แก้วขาว ม.5 หาดใหญ่วทิยาลัย สงขลา 21 52.50 ดี

158 157040 ณรงค์ศักด์ิ พรมบุรี ม.5 เตรียมวทิยพ์ัฒนา กรุงเทพมหานคร 21 52.50 ดี

159 157058 ศรัทธาเทพ หาญศึกษา ม.6 สุรวทิยาคาร สุรินทร์ 21 52.50 ดี

160 610644 นรพนธ ์ประจันพล ม.4 ภ.ป.ร. ราชวทิยาลัย นครปฐม 21 52.50 ดี

161 640710 ณัฐชนน วงษ์ชืน่ ม.4 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 21 52.50 ดี

162 640724 พสิษฐ์ แยม้แสง ม.5 อัสสัมชัญธนบุรี สมุทรสาคร 21 52.50 ดี

163 640262 สิริภัทร พิมทอง ม.5 อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี 21 52.50 ดี

164 640694 ศุภกร สุภาพันธ์ ม.5 ปทุมเทพวทิยาคาร หนองคาย 21 52.50 ดี

165 157055 พงศกร เรืองวงค์ ม.5 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 20 50.00 ดี

166 157023 พงศภัค ปล้ืมใจ ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 20 50.00 ดี

167 157097 ณัฏฐนันท์ พิมพ์เวนิ  ม.5 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 20 50.00 ดี

168 611308 วศิน จิตต์ แผ้ว  ม.4 ชลประทาน วทิยา  นนทบุรี 20 50.00 ดี

169 640691 ชิษณุพงษ์ ป้องกัน ม.4 ศรีสงครามวทิยา เลย 20 50.00 ดี

170 620942 ปรมะ เรืองพร้ิม ม.4 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 20 50.00 ดี

171 640703 พชธกร ทิพรักษ์ ม.5 ปทุมเทพวทิยาคาร หนองคาย 20 50.00 ดี

172 157077 ฟาติน นูวบุตร ม.5 มัธยมวดัมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ 19 47.50 ปานกลาง

173 601455 ขจรฤทธิ ์อนุภักด์ิ ม.5 นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย กรุงเทพ 19 47.50 ปานกลาง

174 640322 ธนวตัน์ ฉ่ ามา ม.4 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร 19 47.50 ปานกลาง

175 640014 พงศ์พัฒน์ เครือธนกุล ม.5 หนองฉางวทิยา อุทัยธานี 19 47.50 ปานกลาง

176 640711 เพชรกล้า กล้าดี ม.4 นนทรีวทิยา กรุงเทพมหานคร 19 47.50 ปานกลาง

177 640721 วศิรุต ทองอินทร์ ม.4 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี 19 47.50 ปานกลาง

178 640690 ทัชพงศ์ เกตุมีเเสง ม.5 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 19 47.50 ปานกลาง

179 157105 นัฐปภัสร์ รมยใ์จบุญ ม.5 สารสาสร์วเิทศนครปฐม นครปฐม 18 45.00 ปานกลาง

180 640696 ปรินทร์ นันทโพธิเ์ดช ม.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 18 45.00 ปานกลาง

181 640614 ณัฐพงศ์ เพียรไพโรจน์ ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 18 45.00 ปานกลาง

182 640706 ทรงพร บุญประสิทธิ์ ม.4 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 18 45.00 ปานกลาง

183 640693 ภูริพจน์ จิรพิสัยสุข ม.5 - กรุงเทพ 18 45.00 ปานกลาง

184 640626 ชิณธนัย ์ใช้เทียมวงษ์ ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพฯ 18 45.00 ปานกลาง

185 640682 กวนิท์ อ าไพ ม.4 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 18 45.00 ปานกลาง

186 640723 ปุณยวร์ี ธระเสนา ม.4 ขอนแก่นวทิยายน ขอนแก่น 17 42.50 พอใช้

187 640688 มนตรา ทองสะอาด ม.5 เบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา 17 42.50 พอใช้

188 611260 วรพจน์  ชังสัจจา ม.4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 17 42.50 พอใช้

189 640729 ธณัญชทร ม่วงพูล ม.4 สาธติราชภัฏนครปฐม นครปฐม 17 42.50 พอใช้

190 157076 วชิรวชิญ์ สุขประเสริฐ ม.5 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 16 40.00 พอใช้

191 640727 ธนพงศ์ พรายระหาร ม.4 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 16 40.00 พอใช้
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192 620959 วรภัทร พ้นภัย ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์  ราชบุรี  15 37.50 พอใช้

193 640592 ศักดินา นนทศักด์ิ ม.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 15 37.50 พอใช้

194 610688 ปฎิภาณ บุญครอบ ม.5 ลพบุรี 15 37.50 พอใช้

195 640680 ปรเมษฐ์ พัฒนษรชัยสกุล ม.4 คลองกิว่ยิง่วทิยา ชลบุรี 14 35.00 พอใช้

196 640725 ธนัชพลชัย สาโท ม.4 โพธนิิมิตรวทิยาคม นนทบุรี 14 35.00 พอใช้

197 640716 ดนุพัฒน์ พรหมหรรษ์ ม.4 วนิิตศึกษา ลพบุรี 13 32.50 ปรับปรุง

198 640702 กิติภูมิ  อภิรักษ์ศิริพงษ์ ม.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 13 32.50 ปรับปรุง

199 640692 รหัทรพ เถาแก้ว ม.4 สระยายโสมวทิยา สุพรรณบุรี 13 32.50 ปรับปรุง

200 157009 ปารเมศ ทิพยส์อน ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 7 17.50 ปรับปรุง

201 157044 คุณากร เกตุทอง ม.5 ระยองวทิยาคม ระยอง 0.00

202 640705 ต้นแบบ เจนเขตกิจ ม.4 ภูเขียว ชัยภูมิ 0.00

203 640709 คชิฎ อมรินทร์ ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 0.00


